
ସଦି୍ଦଦିାୟକ ଶଷି୍ୟଜନ ପରପିାଲ ପରମା| ଶୁଦ୍ଦାତ୍ମା ସଗୁୁଣ ସାାଂଦ୍ର ସଖୁ ଵାରଦି|ି 
ନଦି୍ରରହତିନଦି୍ରା ରମଣ ନଵିକିାର| 
ଚଦି୍ଦଦ୍ଦହ ସଵଵକାଲ ସାୁଂଦର ସାର-| 
ପଦମସାଂଭଵ ବଲି ପ୍ରକ୍ଷାଲିତ ପାଦ ମହା  
ହ୍ରଦ୍ଦଦ୍ରାଗ ନାଶ ଦ୍ଦଵୈକୁାଂଠଵାସ| 
ଵଦିୟାତୀତ ଵଶି୍ୱନାଟକ ନାରାୟଣା| 
ଵଦିୟ ଉଦ୍ଦାରକ ଉଦଦ ିସଦନା| 
ସଦି୍ଦାଦ ିଵନୁିତ ସାଂତତ ପାତାଳଵାସ|ି 
ବୁଦ୍ଦ ିଵଶିାଲ ମହମି ପାପହାର|ି 
କଦ୍ଦୟାତ ଵଣଵ ସକଲ ଵୟାପ୍ତା ଆକାଶ ଅମିତ| 
ବଦ୍ଦ ଵଦି୍ଦେଦ ନାନା ରୂପାତ୍ମକା| 
ଅଦ୍ଦଵୈତ କାୟା ମାୟାରମଣ ରାଜୀଵଦ୍ଦନତ୍ରା| 
ଅଵୟ ଅନାଦ ିପୁରୁଷ୍ା ଚତି୍ର| 
କଦଵମ ମଣିୁସନୁୂ ଵଜିୟ ଵଠିଠଲ କପିଲ | 
ନଦି୍ଦଦଵାଷ୍ କରୁନାବ୍ଦ ିସଵଵରାଦାର|ି|୧|| 
 
ଆଦ ିମନଵାଂତରଦ ିଜନସିଦି ମହଦ୍ଦଦୈଵ| 
ଆଦ ିପର ଦ୍ଦବାମ୍ମ ଦ୍ଦବାମନୟୟ ଜୀୟା| 
ସାଧୁ ଜନର ପି୍ରୟ ସାଂତତ ମନୁତିଲିକା| 
ଦ୍ଦଭାଦା ଶରୀର ଭକୁତର ମଦ୍ଦନାହର ହର|ି 
ମାଧଵ ସରି ିଵଜିୟ ଵଠିଠଲ ଵମିଦ୍ଦଲଶା| 
ଦ୍ଦମାଦମତ ିଦ୍ଦକାଡୁଵ କପିଲ ଭଗଵନମତୂ|ି|୨|| 
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ଘନ ମହମି ଦ୍ଦଘୌଣାାଂଡଦ୍ଦଦାଲଦ୍ଦଗ ଲୀଦ୍ଦଲୟିାଂଦ| 
ଜନସି ିଦ୍ଦମଦ୍ଦରଦ୍ଦଦ ବାିଂଦୁ ସଦ୍ଦରାଵରଦଲି୍ଲ| 
ମିନୁଗୁଵ ଵୟହସ୍ତ ଅପ୍ରାକ୍ରତ କାୟା| 
ଇନନାଂଦ୍ଦତ ଓପ୍ପଵୁ ଶଦି୍ଦରାରୁହଦ୍ଦଵା| 
କନକ ପୁଥ୍ଥଲିୟାଂଦ୍ଦତ କାାଂତ ିତ୍ରଭୁିଵନଦ୍ଦେ 
ଅନଵରତ ତୁାଂବ ିସସୁତୁଲିଦଦ୍ଦକା| 
ଜନନ ିଦ୍ଦଦଵହୁତଦି୍ଦଗ ଉପଦ୍ଦଦଶଵନୁ ମାଡ|ି 
ଗୁଣ ଦ୍ଦମାଦଲାଦ ତତ୍ଵଵ ତଲିିସଦି୍ଦଦ| 
ତନୁଵଦି୍ଦନାଲଦ୍ଦଗ ନୀଦ୍ଦନ ତଲିିଦୁ ତଲିିଦ୍ଦଦ ନତିୟ| 
ଜନରନ୍ନ ପାଲିସଵୁ କପିଲାଖୟଦ୍ଦନ| 
ଅନୁଦନିଦ ିନନି୍ନ ୟାନଵ ମାଡ ିମଣିୟିାଂଦ| 
ଦ୍ଦୟନସିଵୁ ସଜୁନଦ୍ଦେ ଜୟାନ ଦ୍ଦକାଡୁଦ୍ଦଵ| 
ଏଦ୍ଦଣଗାଦ୍ଦଣ ନନି୍ନ ଦ୍ଦଲାଚନଦ ଶକି୍ତଦ୍ଦଗ ସଗର| 
ଜନପ ନାଂଦନରନ୍ନ ୁଭାଂଗିସଦି୍ଦଦ| 
ଅନୁମାନଵଦିକଲି୍ଲ ନନି୍ନ ନାଂବଦି ମଢୂ-| 
ମନୁଜନଦି୍ଦଗ ମହ ପଦଵ ିବରୁଵଦ୍ଦଦୈୟୟ| 
ମନୁ ିକୁଦ୍ଦଲାତ୍ତମ କପିଲ ଵଜିୟଵଠିଠଲଦ୍ଦରୟ| 
ଏଦ୍ଦନଦ୍ଦଗ ଦ୍ଦୟାଗମାଗଵ ଦ୍ଦତାରୁ ତଵକଦାିଂଦ||୩|| 
 
କପିଲ କପିଲଦ୍ଦୟାଂଦୁ ପ୍ରାତଃକାଲଦଦ୍ଦଲଦୁ୍ଦ| 
ସପୁତ ସାରଦି୍ଦଗଲି ନୁଡଦି ମନଵନଦି୍ଦଗ| 
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ଅପଜୟ ଦ୍ଦମାଦଲାଦ ଦ୍ଦକେଶଗଦ୍ଦଳାାଂଦଲି୍ଲା| 
ଅପରମିିତ ଦ୍ଦସୌଖୟ ଅଵନ କୁଲଦ୍ଦକାଟଦି୍ଦଗ| 
ଗୁପୁତ ନାମଵଦୁି ମନଦ୍ଦଦାଳଗିଡୁଵଦୁ| 
କପଟ ଜୀଵରୁ ଇତନୁ ଓବ୍ବ ରଶି ିଏାଂଦୁ| 
ତପିସଵୁରୁ କାଦ୍ଦଣା ନତିୟ ନରକଦଲି୍ଲ| 
କ୍ରିପଣଵତ୍ସଲ ନମ୍ମ ଵଜିୟଵଠିଠଲ ଦ୍ଦରୟା| 
କପିଲାଵତାରନୁ ବଲ୍ଲଵଦ୍ଦଗ ବଲୁ ସଲୁଭ||୪|| 
 
ବଲ ହସ୍ତଦଲି୍ଲ ୟଜୟ ଶାଦ୍ଦଲୟଲି୍ଲ କାଂ- 
ଗଲ କପି୍ପନଲି୍ଲ ହଦୁୟ ସ୍ତାନ ନାଭିୟଲି୍ଲ| 
ଜଲଦ ିଗନଗାସାଂଗମଦଲି୍ଲ ଗମନଦଲି୍ଲ| 
ତୁଲସପିତ୍ରଦଲି୍ଲ ତୁରଗ ତୁରୁଵନିଲି୍ଲ| 
ମଲଗୁଵ ମଦ୍ଦନୟଲି୍ଲ ଦ୍ଦନୈଦ୍ଦଵଦୟ ସମୟଦଲି୍ଲ| 
ବଲୁକମଵ ବାଂଦଗଲୁ ଦ୍ଦମାଚକଵାଗୁଵଲି୍ଲ| 
ଦ୍ଦଚଲୁଵନାଦଵନଲି୍ଲ ଵଦିୟ ଦ୍ଦପଲୁଵନଲି୍ଲ| 
ଫଲଦଲି୍ଲ ପ୍ରତକୂିଲ ଇଲ୍ଲଦ ସ୍ଥଲଦଲି୍ଲ| 
ଦ୍ଦବଦ୍ଦଲଦ ଦଦ୍ଦଭଵଗଳଲି୍ଲ ଅଗି୍ନୟଲି୍ଲ ହରଵି| 
ଜଲଦଲି୍ଲ ଜାାଂବୁନଦ ନଦୟିଲି୍ଲ ଦ୍ଦଶୋକଦଲି୍ଲ| 
ବଲିମଖୁ ବଲଗଦଲି୍ଲ ଆଚାର ଶୀଲନଲ୍ଲ|ି 
ଘଲିଦ୍ଦଗ ଆରାଂଭଦଲି୍ଲ ପଶି୍ଚମ ଭାଗଦଲି୍ଲ| 
ଦ୍ଦପାଦ୍ଦଲଵ ମିାଂଚନିଲି୍ଲ ବାଂଗାରଦଲି୍ଲ ଇନତୁି 
କାଲ କାଲଦ୍ଦେ ବଡିଦ୍ଦଦ ସ୍ମରସି ୁକପିଲ ପରମାତ୍ମନ୍ନ| 
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ଦ୍ଦଗଲୁଵୁାଂଟୁ ନନିଦ୍ଦଗଲଦ୍ଦଵା ସମସାରଦାିଂଦ ଦ୍ଦଵଗ| 
କଲିୟୁଗଦ୍ଦଦାଳଗିଦ ଦ୍ଦକାାଂଡାଡଦିଵରଦି୍ଦଗ| 
ଖଳର ଅାଂଜଦି୍ଦକୟିଲ୍ଲ ନାିଂଦଲି୍ଲ ଶୁଭଦ୍ଦୟାଗ| 
ବଲଦ୍ଦଵୈର ିନୁତ ନମ୍ମ ଵଜିୟଵଠିଠଲ ଦ୍ଦରୟ| 
ଇଦ୍ଦଳଦ୍ଦୟାଳଦ୍ଦଗ କପିଲାଵତାରନାଗି ନମ୍ମ ଭାରଵହସିଵୁ||୫|| 
 
ତମ ପରଦି୍ଦେଦ ଈତନ ସ୍ମରଦ୍ଦଣ ଦ୍ଦନାଡୁ ହ୍ର| 
ତ୍କମଲଦ୍ଦଦାଳଦ୍ଦଗ ଵଜିୟଵଠିଠଲନ୍ନ ଚରଣାବ୍ଜା||୬| 
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